
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
        гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

                                                          УТВЪРДИЛ: СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
                                                                                              Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. - Варна 

 

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения; карти за отчитане на вътрешноквалификационната дейност; лични квалификационни досиета 

- 1 академичен час се определя с времетраене 45 минути 

- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 

= 3 акад. часа/       

                        I срок                                       ДЕН – СРЯДА, 13:30 
№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

1 Невелина 

Николаева- 

учител НЕ 

„Работа с операционна система“ всички 

учители 

2 академични часа септември  2020 

2 ККД 

Искра Неделчева 

 

„Ефективна класна стая“ – 

междуинституционална облачна 

учителска стая за споделяне на добри 

практики – организационна онлайн 

среща в Google Meet 

ККД, директор, 

представители 

на други 

училиша 

2 академични часа 

 
октомври  2020 

3 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

електронен дневник – част 1 

всички 

учители 

2 академични часа октомври 2020 

4 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

електронен дневник - част 2 

всички 

учители 

2 академични часа октомври 2020 

5 Кичка Христова 

-учител БЕЛ 

„Използване на интерактивни игри и 

компютърни технологии в обучението 

по български език“ 

всички 

учители 

2 академични часа октомври 2020 

6 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности-  

компютърни презентации – част 1 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2020 

7 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности-  

компютърни презентации – част 2 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2020 

8 Дария Иванова „Приложното  изкуство - средство за 

развитие на детското въображение“ 

всички 

учители 

2 академични часа ноември 2020 

9 ККД 

Искра Неделчева 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

аудио и видео файлове – част 1 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2020 

10 ККД 

Искра Неделчева 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

аудио и видео файлове – част 2 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2020 

11 Галина 

Александрова 

-учител МИИТ 

„Стресът на работвото място. Причини 

и стратегии за справяне“ 

всички 

учители 

2 академични часа декември 2020 

12 Иванка Славова 

– ст. учител НЕ 

„Поведението на учениците в класната 

стая и извън нея по време на 

пандемичната обстановка“ 

всички 

учители 

2 академични часа януари 2021 

13 Ст. Цонева – ст. 

учител ПНЕ 

„Отношения на добронамереност и 

коректност между директори и учители 

и между учителите на работното място- 

една от опорните точки за успех“ 

всички 

учители 

2 академични часа януари 2021 

14 М. Петрова – 

учител ПГ 

„Как да направим видеофайл“ всички 

учители 

2 академични часа януари 2021 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
        гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

                                                                                  УТВЪРДИЛ: СИЛВИЯ ГРИГОРОВА 
                                                                                                   Директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. - Варна 

 

ГРАФИК ЗА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА 

 

Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация /не 

по-малко от 16 академични  часа годишно, съгл. чл. 223 от ЗПУО/. 
- Поддържане на квалификационен регистър - система за съхраняване на документацията на методическите 

обединения; карти за отчитане на вътрешноквалификационната дейност; лични квалификационни досиета 

- 1 академичен час се определя с времетраене 45 минути 

- Добавяне на 1 академичен час за подготовка на лектор на вътрешноучилищната квалификация към общата 

продължителност /напр. като слушател – 2 акадм. часа, като лектор – 2 акад. часа за презентиране + 1 акад. час за подготовка 

= 3 акад. часа/       

 
 

                              II  срок                               ДЕН – СРЯДА, 13:30 
 

№ лектор/ 

организация/ 

отговорник 

тема целева 

група 

времетраене срок на 

провеждане 

15 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

електронен дневник – част 3 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
февруари 2021 

16 Красимира 

Ноева – учител 

ЦОУД 

„Новите учебни програми и учебно  

съдържание по БЕЛ в НЕ“ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
февруари 2021 

17 ККД 

Искра Неделчева 

 

„Ефективна класна стая“ – 

междуинституционална облачна 

учителска стая за споделяне на добри 

практики 

Всички 

представители 

на други 

училиша 

2 академични 

часа 

(не се отчитат) 

февруари 2020 

18 Емилия Митева 

– учител АЕ 

„Чуждоезиковото обучение“ всички 

учители 

2 академични 

часа 
март 2021 

19 Силвия 

Григорова - 

директор 

„Запознаване на педагогическия 

персонал с най- важните стъпки от 

дейността на НИО, свързана с 

инспектиране на качеството“ 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
март 2021 

20 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности – създаване 

на образователни игри – част 1  

всички 

учители 

2 академични 

часа 
март 2021 

21 ККД 

Искра Неделчева 

 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности – създаване 

на образователни игри – част 1  

всички 

учители 

2 академични 

часа 
април 2021 

22 Нина Колева – 

учител ЦУОД 

„Работа с интернет“ всички 

учители 

2 академични 

часа 
април 2021 

23 ККД 

Искра Неделчева 

„Ефективна класна стая“ – тернинг за 

дигитални компетентности - работа с 

електронен дневник – част 4 

всички 

учители 

2 академични 

часа 
май 2021 

 

 

        Графикът е част от плана за квалификационна дейност, приет на ПС – протокол 

№ 12/ 03.09.2020г. и утвърден със заповед  № РД 07 – 551/ 08.09.2020г. на директора. 


